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Módosító javaslat

Dr. Kövér László úrnak
az Országgyűlés elnökéne k
Helyben
Tisztelt Elnök Úr !
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat
40. § (1) bekezdése alapján az az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más
törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010 . évi CXXII. törvény
módosításáról szóló T/1705 . számú törvényjavaslathoz az alábbi, egymással szoro s
tartalmi összefüggésben álló pontok szerinti
módosító javaslato t
terjesztjük elő, egyúttal kérjük, hogy a módosító javaslatunkat az Országgy űlés
Költségvetési bizottsága vitassa meg :

1. A törvényjavaslat 148-149. §-ainak az elhagyását javasoljuk (a módosító javaslat
elfogadása esetén a törvényjavaslat további §-ainak számozása értelemszer űen
változik):
1148. § A távközlési adóról szóló 2012 . évi LVI . törvény (a továbbiakban : Tktv.) 1.
§-ának 1 . pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában :)
„1. távközlési szolgáltatás : Magyarország területén lévő, az elektronikus
hírközlésről szóló törvény szerinti elektronikus hírközl ő hálózaton nyújtott, az
elektronikus hírközlésr ől szóló törvény szerinti
a) nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatás, ideértve az üzenet kűldését
lehetővé tevő szolgáltatást is (a továbbiakban : telefonszolgáltatás) ;
b) internet-hozzáférés szolgáltatás (a továbbiakban : internet-szolgáltatás) ;”
149. A Tktv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép :
„4. § (1) Az adó alapja telefonszolgáltatás esetén a szolgáltató el őfizetőjének
el őfizetéséhez, el őfizetés hiányában a szolgáltatóhoz tartozó hívószámró l
a) indított hívások id őtartama;
b) küldött üzenetek - szolgáltatóval kötött szerző dés szerint számított száma.
(2) Az adó alapja internet-szolgáltatás esetén az el őfizető vagy az elektronikus
hírkőzlésről szóló törvény szerinti felhasználó által lebonyolított, gigabyte-ba n
kifejezett adatforgalom .”]
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2. A törvényjavaslat 150. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk:

150. § A Tktv. 5. §-a [helyébe a következ ő rendelkezés lép] a következ ő (3)
bekezdéssel egészül ki :
„[5. § (1) Az adó mértéke
a) a 4. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti adóalap esetén, ha a hívás t

aa) magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószámról indítják,
akkor hívásonként 2 forint/megkezdett perc ,
ab) nem magánszemély előfizető előfizetéséhez vagy a szolgáltatóhoz tartozó
hívószámról indítják, akkor hívásonként 3 Ft/megkezdett perc,
b) a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adóalap esetén, ha az üzenetet :
ba) magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószámról küldik ,
akkor 2 forint/darab ,
bb) nem magánszemély előfizető előfizetéséhez vagy a szolgáltatóhoz tartoz ó
hívószámról küldik, akkor 3 Ft/darab .
(2) A hívószámról indított hívások, küldött üzenetek utáni adó összege ne m
lehet több, mint :
a) magánszemély előfizető előfizetéséhez tartozó hívószám esetén 70 0
Ft/hó/hívószám,
b) nem magánszemély előfizető előfizetéséhez és a szolgáltatóhoz tartoz ó
hívószám esetén 5000 Ft/hó/hívószám .
(3) Az adó mértéke a 4. § (2) bekezdése szerinti adóalap esetén 15 0
Ft/megkezdett gigabyte .
(4)] Q Csökkenthető az adóalany által fizetendő havi adó az adó-megállapítá s
hónapját megelőzően utoljára benyújtott társasági adóbevallásban bevallott é s
megfizetett – 12 hónapnál rövidebb adóévr ől benyújtott bevallás esetén napi
időarányosítással évesített – társasági adó egytizenketted részével .”

3. A törvényjavaslat 151 . §-ának az elhagyását javasoljuk (a módosító javasla t

elfogadása esetén a törvényjavaslat további §-ainak számozása értelemszer űen
változik):
[151. A Tktv . 7. §-a helyébe a következ ő rendelkezés lép:
„7. § A szolgáltató az adót havonta a hívást, űzenetkűldést, adatforgalo m
lebonyolítását követő második hónap 20. napjáig állapítja meg, az állam i
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon bevallja és megfizeti .”]
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Indokolás
A módosító javaslat célja, hogy a Kormány által bevezetni tervezett és a Fidesz által
támogatott internetadóra vonatkozó rendelkezéseket eltörölje a törvényjavaslatból .
Az MSZP szerint az internetadó bevezetésével az Orbán-kormány a jöv őt, a szabadságo t
és a tudást adóztatná meg, mivel az Orbán-kormány a tudáshoz, a szabadság
élményéhez, az információhoz való hozzáférést akarja korlátozni . Ma az egyedüli
alternatív vélemény- és információáramlás maga az internet, ezért megengedhetetlen ,
hogy a Kormány ezzel az adóval elvegye a jöv őt, a tudáshoz való hozzáférést, a szabad
gondolkodás és véleménynyilvánítás terepét .
Az internetadó bevezetése az Európai Unió iparági alapelveivel, szabályaival, valamin t
a magyar jogszabályokkal is ellentétes, hiszen nem előzte meg sem szakmapolitikai,
sem társadalmi, sem pedig iparági egyeztetés, de még a kormányzaton belül se m
egyeztettek róla. A javaslat el őkészítetlenségét jelzi az is, hogy nem tudni, mennyib e
kerülne az adó bevezetése az érintetteknek . Műszakilag ma nem is lehet kiszámolni a
forgalom után fizetendő adót, mert a szolgáltatóknak ehhez nincsenek eszközeik, é s
ezért olyan infrastruktúrát kellene kiépíteniük, amely többe kerülhet, mint amit a z
adóból beszednének. Az internetadó bevezetése ugyanakkor azzal a hatással is járna,
hogy — mivel Európában hamarosan ingyenes lesz a roaming — megjelenhetnek a
szlovák vagy az osztrák SIM-kártyák, mert az ottani szolgáltatások olcsóbbak lesznek .
Az internetadóval kapcsolatban Dr. Nyitrai Zsolt fideszes szakpolitikus 2008-ban mé g
az alábbiakat képviselte : „Nem támogatunk semmiféle adóemelést, semmilyen új
adónem bevezetését, különösen akkor nem, ha ez az internetre vonatkozik . ", valamint
„az Európában egyedülálló "internetadó" bevezetése értelmetlen, felesleges és
átgondolatlan elképzelés, ami nehezítené ennek az eszköznek a terjedését és továb b
mélyítené a ma meglévő digitális szakadékot” .
Mindezek alapján az internetadó bevezetését elfogadhatatlannak, az internetadór a
vonatkozó szabályok elhagyására irányuló módosító javaslatunk elfogadását pedi g
szükségesnek tartjuk.
Budapest, 2014. október 27 .
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